
  

 KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS   ASOCIACIÓN SCOUT HÚNGARA EN EL EXTERIOR   UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 
 

2010 Jubileumi Nagytábor  •  aug. 5-15. •  Fillmore, NewYork, USA 
 

Száz éves magyar cserkészet…a világot átfogó mozgalom! 
 

Horváth Mihály, tpk.  •  13081 Eagle Chase  •  Cleveland, Ohio 44133  •  440/582-1233  •  jubi2010@aol.com 
 

 
 

Cserkészegyenruhánk összetartó büszkeségünk! 
 
 
A magyar cserkészegyenruha cserkészvoltunk mellett magyarságunkat is jelképezi.  Az egyforma 
cserkészegyenruha viselése a cserkészek viselkedését, magatartását és hozzáállását pozitívan befolyásolja 
– nem a divatos ruhán van a hangsúly.  Sok iskola is ugyan ilyen célból írja elő az iskolai egyenruha 
viselését.  A cserkészegyenruhával járó fegyelem, rend és a cserkészhez illő magatartás egyben nevelő 
eszköz is.  
 
Mivel a száz éves cserkészetet ünnepeljük a jubileumi nagytáborban és különleges viselet nincsen a 
kerettörténethez, nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a szabályos cserkészegyenruhára.  A tábor alatt 
nagyobb, közös megmozdulásokon, pl. a zászlófel- és levonásokon és misén/Istentiszteleteken a 
cserkészegyenruhát viseljük.   
 
Tudjuk, hogy nehéz szövetségileg teljes mértékben azonos egyenruhát beszerezni, mivel nincsen egy 
megfelelő üzlet ahonnan mindannyian megvásárolhatjuk az egyenruha különböző darabjait.  Ezért 
eltérően néznek ki cserkészeink.  Viszont néhány egyszerű irányelvre való törekvéssel sokat emelhetünk 
az egyforma cserkészegyenruha viselésén világszerte.  Próbáljunk mindannyian e célhoz alkalmazkodni. 
 
A következő cserkészegyenruha irányelveket szeretnénk előírni a jubi tábor minden résztvevőjének: 
 

a.  Cserkészing, világos kheki színű, rövid vagy hosszú ujjú (ha lehet, vállpánttal), a következő 
jelvényekkel: 

  1.  Hungária, a jobb mellzseb felett 
  2.  Csapatszám, a jobb ingujj karján 
  3.  Magyar Cserkész Fórum jelvény, a bal zseb közepén 
  4.  A táborban kapott jubileumi nagytábor jelvénye az ing jobb zseb közepéjén  

b.  Fiúknak kheki vagy halványzöld rövidnadrág, ami a térd felett kb. három-négy ujjal végződik és a 
 leányoknak sötét barna szoknya vagy szoknyanadrág, ami a térd felett kb. három-négy ujjal 

végződik 
c.  Barna cserkészöv és csat 
d.  Cserkész nyakkendő és nyakkendőgyűrű 
e.  Fiúknak zöld (ha nincsen, akkor barna) és leányoknak barna zokni (ha lehet, térdzokni mindkettő 

részére) 
f.   Barna cipő vagy bakancs 

 
A tábor első napjaiban altábori körletben elvégezzük mindannyian a cserkészegyenruha tábori alap 
próbát, aminek sikeres megállásával külön díjat nyerhetünk, amit a tábor folyamán a Pax-Ting Csárdában 
beválthatunk különleges finomságokra, amik a tábori konyhán nem kaphatók.   
 



g.   A következő jelvények viselése a cserkészingen kívánatos: 
   

 5.  Legmagasabb elért cserkész próba vagy vezetői képesítési jelvény, a bal ingujj karján  
6. Vezetői hársfalevél jelvények a bal zseb felett  
7.  Őrsvezető vagy rajvezető szalagok, a bal zseben 

 8.  Évvirágok, a bal zseb felett  
 9.  Külön próba, olvasási, regös, nyelvismereti, és hasonló jelvények is viselhetők.   

 
 Minden jelvényt és kitüntetést az illetékesek büszkén viseljék, mivel azokat megérdemelték. 
 
h.   A cserkészegyenruhával szeretnénk, hogy minden 19+ éves cserkészvezető és felnőttcserkész 

Bocskai cserkészsapkát viseljen, lehetőleg boglárral és árvalányhaj csokorral.  A táborvezetősége 
próbál beszerezni árvalányhaj csokrokat minden cserkészsapkát viselő részére.  Valamennyi 
Bocskai sapka még vásárolható a Cserkészboltnál, de nyugodtan lehet kölcsönkérni nem aktív 
vezetőktől is cserkészsapkát – ezzel azoknak a cserkészvezetőknek a munkáját is megtiszteljük.   

 
Rövidnadrág és szoknya ruhadarabokon kívül, a csapatoknál vagy a Cserkészboltnál beszerezhetők 
hiányos egyenruha részletek, pl. nyakkendők, nyakkendőgyűrűk, jelvények, stb. A Cserkészbolt vezetője 
május 1-től Varga László, aki a 216-281-7673 telefonszámon vagy a cserkeszbolt@gmail.com címen 
elérhető.  
 

************************************************** 
 
A következő egységes tábori viseletben leszünk mindannyian, amikor nem hordunk 
cserkészegyenruhát, pl. a tábor központi és az altáborok közötti programokon:  
 

• Egyszínü fehér tábori trikó, az altábori színes trikó, vagy az altábori színes pólóingek. 
Mindegyiket a táborban kapjuk meg – ezért fontos a jelentkezésben feltüntetni az ing 
méreteket. 

• Cserkésznyakkendő a trikóval.  A pólóinggel nem viselünk nyakkendőt. 
• Kheki színű rövidnadrág, ami a térd felett kb. három-négy ujjal végződik 
• Fehér sportzokni (színes csíkok nélkül) és tornacipő, vagy sötét színű zokni és bakancs.  A 

tornacipő/bakancs viselet a program, időjárás és a talajhoz képest. 
 
Altábori programokon belül főleg magyar vagy cserkész feliratú trikókat, ingeket, pólókat, 
melegítőket viselünk. A különböző ruha tárgyak szabása legyen megfelelő a cserkészprogramok 
kivitelezéséhez a jelenlegi városi divatok helyett. Rendkívüli időjárás esetén az illetékes vezető 
megszabja a megfelelő öltözködési tárgyakat.   
 

************************************************** 
 
Tisztelet a kivételnek, de az elmúlt években sajnos egy kicsit elhanyagoltuk cserkészegyenruhánkat.  A 
jubileumi nagytábor kitünő alkalmat ad arra, hogy rendbe hozzuk cserkész egyenruhánkat a fent említett 
alapelveknek megfelelően és a tábori cserkészegyenruha próbának sikeres megállásával még inkább 
megtiszteljük magyar cserkészetünknek 100 éves történelmét és egységesen törekszünk a következő 100 
év felé!  
 
        Jó Munkát! 
 
        Horváth Mihály cscst. 
        Táborparancsnok  
Kelt: 2010. május 1. 


